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Abstract. Calophasia lunula and sorne other interesting records at Gentbrugge

(Lepidoptera: Noctuidae)

On 20 August 2003 a fuli-grown Caterpillar of Calophasia lunula (Hufnagel, 1 766) was found on

Linaria vulgaris at Gentbrugge (Belgium, province of Last Flanders). Th is is the first record of

this species for that province. Some other species are also recorded for the first time front the

province of Last Llanders.

Resumé. Calophasia lunula cl quelques autres obscrvalions intéressantes a Gentbrugge

(Lepid o p 1era : No e t u i d ae

)

Le 20 aoüt 2003 une elienille de Calophasia lunula (HulriageL 1766) fut trouvée sur Linaria

vulgaris a Gentbrugge (province de Flandre oriëntale). 11 s'agil de la première menlion de eette

espèee dans eette province. Quelques autres espèecs sonl égalemenl mcntionnécs iei pour la

première ibis dc la province de Flandre oriëntale,
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Meuris, F.: Tealcrstraal 38, 9050 Gentbrugge.

Op 20 augustus 2003 ontdekte ik een bontgekleurde uilenrups op een paneel

van een door de zon beschenen betonnen afsluiting langs dc oude spoorlijn

Gent-Brussel. Gelukkig had ik een leeg filmdoosje bij mij. Ik tikte tegen de rups.

Ze rolde zich op en liet zich in het doosje vallen. Op het trottoir langsheen de

afsluiting groeiden jonge plantjes van de vlasleeuwenbek (Linaria vulgaris

Miller). De mooie rups zal er ongeveer een halve meter boven. Waarschijnlijk

zocht ze een plaats om te verpoppen. Ik nam in elk geval een takje

v 1 aslee u wenbe k mee

.

Thuisgekomen determineerde ik de rups met behulp van het boek door Porter

(1997) als Calophasia lunula (Hufnagel. 1766). In de catalogus door De Prins

(1998: 166) staat deze soort niet vermeld voor de provincie Oost- Vlaanderen en

het betreft dus een eerste vermelding voor deze provincie.

Calophasia lunula leeft inderdaad op Linaria vulgaris en op enkele andere

leeuw cnbeksoorten. Toen ik in de namiddag terug naar de vindplaats aan de

spoorweglijn reed om nog wat voedselplant bij te halen, ontdekte ik een tweede

rups op een volgroeide leeuwenbek, iets kleiner dan deze welke ik 's middags

had gevonden. Verder zoeken leverde geen andere rupsen meer op.

Thuis plaatste ik de rupsen in twee aparte kweekglazen die ik van takjes van

de voedselplant had voorzien. De volgende dag reeds begon de eerst gevonden

rups zich in te spinnen. De rups verwerkte stukjes kurk en wit toiletpapier in

haar cocon. Porter ( 1997) raadt namelijk aan om de rupsen van C. lunula stukjes

kurk, balsahout of karton aan te bieden voor de bouw van haar cocon. Op de

Phcgea 32 ( 1 ) (1.111.2004): 33



bodem van een kweekglas leg ik ook steeds een velletje wit toiletpapier om de

uitwerpselen van de rupsen op te vangen. Hierdoor kunnen die uitwerpselen zeer

gemakkelijk worden verwijderd en moet het glas niet steeds worden uitgewassen

bij verversing van het voedsel. Veel rupsen spinnen een cocon tussen dit papier.

Fig. 1: rups van Calophasia limula (HuTnagcl, 1766) op Linaria vulgaris
,

België, Oost- Vlaanderen,

Gcntbriigge, 20.V11I.2003, leg. E. Mcuris.

Het duurde nog tot 25 augustus voor de tweede rups zich begon in te

spinnen. Ze kroop tussen twee velletjes toiletpapier en spon daar haar cocon.

Stukjes kurk werden nu niet gebruikt, hoewel die aangeboden waren. Op 27

augustus werden beide cocons overgeplaatst naar een aparte kooi die opgesteld

staat in een onverwarmde plaats. De pop van C. limula overwintert. In de vrije

natuur verschijnt de vlinder op hel einde van mei of in juni.

Op 08 augustus 1972 werd een gaaf exemplaar van Furcula hicuspis

(Borkhausen, 1790) gezien op een stam van een els {/Units glutinosa (L.)

Gaertner) langs de rand van een natte weide te Laarne (Oost-Vlaanderen). Deze

soort, gedetermineerd met behulp van de boeken door Skinner (1984) en

Rougeot & Viette ( 1978), werd nog niet eerder uit de provincie Oost-Vlaanderen

vermeld (De Prins 1998: 160).

Bij het nader bekijken van mijn collectie ontdekte ik in de reeks Noctua een

exemplaar Noctua janthina ([Denis & Schiffermüller], 1775) dat reeds op 06

augustus 1976 te Merelbeke (Oost-Vlaanderen) verzameld werd, en

gedetermineerd met behulp van het boek door Fibiger (1993). Deze soort is

eveneens nieuw voor de provincie Oost-Vlaanderen (De Prins 1998: 177).
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